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ČESKÉ BUDĚJOVICE Jezdí po světě,
potápí se, fotografuje úžasný pod-
mořský svět a vyhrává ceny.
K tomu studuje dva obory na Jiho-
české univerzitě a teď si přibrala
ještě třetí. Třiadvacetiletá Martina
Balzarová je plná elánu.

„Dříve jsem snila o tom, že
budu studovat sedm vysokých
škol, od čehož jsem časem samo-
zřejmě upustila. Stále mě toho
spoustu zajímá a všemu bych se
chtěla věnovat. To nejde, ale chci
toho alespoň zvládnout co nejvíc,“
říká na pohled skromná dívka
z Teplic, která studuje
zoologii, učitelství bio-
logie pro střední školy
a nově i archeologii.

Po světě však cestu-
je díky potápění. Zača-
la s ním ve 12 letech
a později se rozhodla
i fotografovat.

„Chtěla jsem lidem ukázat, co
pod vodou je. Dostala jsem první
fotoaparát a fotila čistě pro radost.
Fotky mi chválili, tak jsem zkusila
i nějaké soutěže. Později jsem vy-
hrála jednu docela prestižní ve
Francii a i díky finanční prémii
jsem si pořídila lepší vybavení a za-
čala se tomu vážněji věnovat,“ vy-
práví Balzarová, která se potápěla
například v Rudém moři, na Yuca-
tánu či v Indii.

Také už absolvovala mnoho vý-
stav včetně jedné ve Francii a při-
spívá do několika časopisů.

„I když je to velmi náročné, ne-
měnila bych. Sice mám zabitý vše-

chen volný čas, někdy i dva roky
dopředu, ale zase mě to všechno
hrozně baví. Jsem i instruktorka
potápění, ale nevydělám si tím. Je
to pro mě způsob, jak strávit měsíc
u moře, aby se mi to zaplatilo,“ po-
pisuje.

V budoucnu by chtěla předná-
šet na univerzitě. Ráda by zavedla
obor mořská biologie.

„Spousta lidí by se tomu chtěla
věnovat, ale není kde. Podporu za-
tím mám, půjdu do doktorandské-
ho studia, tak budu moci vést vlast-
ní přednášky. Uvidím, jak to pů-

jde,“ přiznává.
S otcem vede občan-

ské sdružení, které za-
střešuje jejich aktivity
– výstavy fotografií,
přednášky, natáčení
dokumentů a organizo-
vání výcvikových kur-
zů v zahraničí. Největ-

ším problémem však jsou prý fi-
nance.

„Většina naší činnosti je ztráto-
vá. Například výstavy jsou velmi
náročné, mám i nabídky ze zahra-
ničí, ale musím je odmítat, proto-
že na to není,“ doplňuje. Nejbližší
výstavu zahájí 7. září v budějovic-
ké Galerii Nahoře.

Přestože je život Balzarové zají-
mavý, rozhodně se nedá říct, že by
jí nic nescházelo. Minimálně jed-
no z jejích přání si však může cel-
kem jednoduše splnit.

„Nikdy jsem nebyla s partou na
vodě, to je takový můj nesplněný
sen,“ líčí. Ondřej Brynych

Martina Balzarová se potápí a fotografuje svět pod hladinou po celém světě.
K tomu chce studovat tři obory na Jihočeské univerzitě a v budoucnu by ráda
i sama přednášela. Za týden bude mít v Českých Budějovicích výstavu.

Krátce
VĚTŘNÍ

Propouštěním papírny
ušetří 4 miliony měsíčně
Společnost JIP - Papírny Větřní
ušetří propuštěním 135 zaměstnan-
ců zhruba čtyři miliony korun mě-
síčně. Další milion chce uspořit sní-
žením platu ostatním zaměstnan-
ců. Tímto opatřením sníží firma
svou měsíční ztrátu na polovinu.
Další peníze uspoří na energiích
nebo provozních nákladech. Papír-
ny v těchto dnech přestávají vyrá-
bět ztrátový magazínový papír
a chtějí se zaměřit na papír balicí.
Podnik zatím zaměstnává kolem
780 lidí. V listopadu však odsud
odejde 135 lidí, kterým výpovědi
rozdal v těchto dnech. Účetní zisk
firmy byl loni 115 milionů korun,
tržby dosáhly 1,52 miliardy korun.
V roce 2008 zaznamenaly papírny
ztrátu přes 170 milionů. (ČTK)

OMLENICE

Zloději ukradli desky
z hromadného hrobu
Od hromadného hrobu v obci
Omlenice na Českokrumlovsku
zmizely v rozmezí tří týdnů dvě pa-
mětní desky z bronzu. Po zlodě-
jích pátrá českokrumlovská poli-
cie. Pamětní desky připomínaly
63 obětí transportu ze druhé světo-
vé války z koncentračního tábora
Osvětim do Mauthausenu. Na jed-
né bronzové desce byl obraz vězně
z koncentračního tábora. Na dru-
hé zase nápis připomínal hrůzy
druhé světové války. (ČTK)

JIŽNÍ ČECHY

Hygienici navštívili 134
táborů, dali tři pokuty
Hygienici o letních prázdninách
zkontrolovali na jihu Čech 134 let-
ních dětských táborů. Pokuty roz-
dávali jen třikrát. V jednom přípa-
dě dostal vedoucí kuchyně sankci
za problémy s uskladněním a ozna-
čením potravin a nedodržení hygi-
enických zásad. V dalších dvou už
nebyly prohřešky tak závažné. Cel-
kově hygienici na táborech udělili
pokuty za čtyři tisíce korun. V již-
ních Čechách se v létě konalo na
230 zotavovacích akcí, jeden pu-
tovní tábor a téměř 70 menších tá-
borů. Účastnilo se jich zhruba 26 ti-
síc dětí. (ČTK)

TEMELÍN

Delší lhůty na námitky
k dostavbě elektrárny
Bavorsko i Sasko prodloužily o mě-
síc lhůtu, během níž se mohou je-
jich obyvatelé seznámit se studií
o vlivu dostavby Jaderné elektrár-
ny Temelín na životní prostředí
a podávat k ní připomínky. Původ-
ně měl termín vypršet už včera,
nově se však lidé mohou k Temelí-
nu vyjadřovat až do konce září. Vel-
ký zájem o více než 600stránkový
posudek však místní nemají. Napří-
klad v Mnichově nyní evidují jen
16 připomínek. Už dříve se přitom
ekologická sdružení ze zahraničí
nechala slyšet, že proti dostavbě
Temelína pošlou české vládě pro-
test. Minulý týden oznámila zahá-
jení internetové protitemelínské
kampaně i rakouská spolková
země Horní Rakousy. (ČTK)

Váš názor nás zajímá!
Pište a mailujte své názory na
redcb@mfdnes.cz nebo Piaristická 1,
370 01 České Budějovice

Kde začaly problémy
se zvýšením cen
elektřiny?
Je nepochopením politické zodpo-
vědnosti, když se dnes podnikate-
lé a občané rozčilují na Nečasovu
vládu, že hrozí zvýšení cen prou-
du díky podpoře fotovoltaiky. Kte-
ří politici jsou za tuto finanční ka-
tastrofu opravdu zodpovědní? Po-
díváme-li se na hlasování o tomto
zákonu v Poslanecké sněmovně
(180/2005), zákon prohlasovala ko-
alice ČSSD, US-DEU, KDU-ČSL

s pomocí KSČM. ODS byla kom-
pletně proti. Ze stenozáznamu
z jednání Poslanecké sněmovny
z roku 2005 si však můžeme pře-
číst, že již tehdy zazněla varování
před dnešními problémy. Posla-
nec Martin Říman: „Náklady na
provoz toho, co nazýváme obnovi-
telné zdroje a výroba energie z ob-
novitelných zdrojů, budou nás
všechny stát ročně 8 miliard ko-
run. To je závěr Energetického re-
gulačního úřadu. Myslím si, že ani
my, ani vy, nikdo nemá důvod
těmto závěrům nevěřit. 8 miliard
korun – nikoliv jednorázová plat-
ba, ale 8 miliard korun ročně. To
znamená, že každý občan České
republiky zaplatí za elektrickou
energii ročně o 800... Jen proto, že
si někdo vymyslel velmi dobrý ob-

chod, jak dostat peníze daňových
poplatníků. Za 15 let, pokdy má
tento zákon platit, je to miliard
120.“ A poslanec Oldřich Vojíř vy-
bízel k odmítnutí tohoto zákona:
„Já jsem, dámy a pánové, přesvěd-
čen o tom, že nemusíme podléhat
každé direktivě, kterou Evropa při-
jala... Byl bych pro, abychom ten-
to zákon odmítli, případně v měk-
čí variantě vrátili k přepracování,
a aby ten zákon pouze řešil malé
decentralizované zdroje výroby
elektřiny... a abychom vyvolali jed-
nání v rámci Evropské unie o tom,
že tato norma není normou ekono-
mickou. Tato norma naopak defor-
muje ekonomiku a deformuje vol-
ný trh s elektrickou energií.“
V Senátu, kde v tu dobu vládní ko-
alice neměla většinu, nás ekologic-

ký expert Bedřich Moldan přesvěd-
čoval, abychom pro zákon hlaso-
vali: „Myslím si, že je to signál, kte-
rý je velmi důležitý. A proto jsem
já osobně přesvědčen, že bychom
tento zákon měli schválit.“ Podaři-
lo se mu přemluvit senátory na-
příč politickým spektrem, aby zá-
kon schválili. Již tehdy ale napří-
klad senátor Kubera argumento-
val, že „je to velký byznys. Svým
dětem a vnukům zajišťujeme, že
budou platit o 1 000 až 3 000 více
za elektřinu. Je to typický příběh,
kdy je zaobaleno do ekologických
zájmů něco úplně jiného. Ptám
se, proč tady chceme dát jistým in-
vestorům jistotu a proč jiným in-
vestorům tuto jistotu danou záko-
nem dát nechceme?“
Následujících pět let ukázalo, že

zelená lobby si prosadila v Česku
bezkonkurenčně nejvýhodnější zá-
kon na světě, který z nás udělal so-
lární supervelmoc. Na počátku
roku 2010 konečně došlo k částeč-
né nápravě, i když náklady na ne-
mravnou podporu jsou již tady.
A jak se na tuto finanční katastro-
fu dívá zelená lobby? Připouští si
nějakou chybu? Za všechny to při
projednávání novely zákona v Se-
nátu prohlásil dnešní ekologický
expert TOP 09 Bedřich Moldan:
„Myslím si, že to je příklad normál-
ního vývoje, který by takto měl po-
stupovat. Docela dobře nechápu
tu spoustu emocí, která provází
tento zcela normální postup... Jde
o reálnou a zcela ekonomicky pod-
loženou postupnou transformaci
ekonomiky tak, aby co možná nej-

lépe využívala veškerých přírod-
ních služeb a neničila základnu
ekosystému v globálním měřítku.“
A to již bylo známo, že v roce 2011
bude každá rodina platit jako pod-
poru obnovitelným zdrojům 1 275
korun a každý průmyslový podnik
se spotřebou 30 GWh 15 milionů
korun ročně navíc.
Problematika fotovoltaických elek-
tráren je pouze dalším střípkem
v mozaice, v níž hlasatelé zelené
energie či boje proti globálnímu
oteplování podléhají svodům byz-
nysu a pod praporem ušlechtilých
cílů a záchrany planety křiví svo-
bodný trh, přičemž se jejich teorie
mnohdy ukazují jako naprosto
mylné.
Tomáš Jirsa
senátor

Více fotografií, na kterých třiadvacetiletá
Martina Balzarová zachytila podmořský
svět, najdete na budejovice.idnes.cz.

Fórum čtenářů

Pestrobarevný svět
Martina Balzarová na svých snímcích
zachytila i klauna (Amphiprion
bicinctus, vlevo) známého
z animovaného snímku Hledá se
Nemo, štětičkovce (Oxycirrhites
typus, nahoře) i polypy korálu
(Astreopora myriophthalma,
vpravo). 3x Foto: Martina Balzarová

Při práci Martina Balzarová
se začala potápět ve 12 letech.
Později i s fotoaparátem.

Foto: Pavel Bohoněk

Želva se krmí Kareta pravá (Eretmochelys imbricata) si
pochutnává na měkkém korálu. Foto: Martina Balzarová

výběr z dopisů, kráceno

„Sice mám zabitý
všechen volný čas,
někdy dokonce
i na dva roky
dopředu, ale zase
mě to všechno
hrozně baví.“

budejovice.idnes.cz

Fotí podmořský
svět. Ráda by však
jednou jela na vodu

Úspěšná fotografka Studentka Martina Balzarová vyhrála několik
soutěží (na snímku je kanic). Foto: Martina Balzarová


